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Orientering vedrørende ibrugtagning af Kvantum i KFF 
 
K Københavns Kommunes nye økonomisystem Kvantum er blevet 
ibrugtaget af de to pilotforvaltninger Teknik- og Miljøforvaltningen 
og Socialforvaltningen hhv. den 1. februar 2017 og 1. april 2017. 
Forud for ibrugtagningen har Deloitte gennemført review mhp. at 
vurdere om idriftsættelsen kunne ske som planlagt. 
 
I forbindelse med KFF’s ibrugtagning af Kvantum pr. 1. juni 2017 
blev Deloitte anmodet om at foretage et review. Fokus i reviewet er 
relateret til væsentlige fokusområder, dels identificeret ud fra de 
foregående statusreviews af ERP-programmet, erfaringerne med TMF 
og SOF ibrugtagning af Kvantum. Dels identificeret gennem 
erfaringer med lignende reviews af andre implementeringer.  
 
Opfølgningen, der blev gennemført forud for go-live, fokuserede 
således på en vurdering af paratheden på følgende hovedområder:  
 
1. Organisatorisk implementering 
2. KFF integrationer 
3. Forretningsafdækning 
4. Datakonvertering 
5. Governance 
6. Change management 
 
Opfølgningen er foretaget via review af dokumentationsmateriale for 
punkterne samt møder og interviews med repræsentanter fra ERP-
programmet, reviewet har efterfølgende været til gennemsyn hos KFF. 
 
I reviewet indgår denne gang også punktet ’change management’, for 
at påse, at der er etableret processer der sikrer, at ibrugtagning af ny 
funktionalitet, ændringer til eksisterende funktionalitet, fejlrettelser 
samt idriftsætning af yderligere forvaltninger mv. foretages på en 
måde, så allerede ibrugtagne dele/funktionalitet i Kvantum ikke 
påvirkes uventet af disse aktiviteter. Deloitte havde ikke væsentlige 
bemærkninger hertil.  
 
Konklusion 
Baseret på det gennemførte Deloitte review og opfølgning på status 
for ovenstående hovedområder er det fortsat Deloitte opfattelse, at der 
ikke er identificeret forhold, der medfører, at idriftsættelse af KFF 1. 
juni 2017 ikke kunne ske som planlagt. 
 
Beslutning 
På baggrund af Deloittes review besluttede KFF, ØKF og ERP-
programmet, at KFF kunne ibrugtage Kvantum per 1. juni 2017 ud fra 
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en klar aftale om, at de udeståender, der på go-live tidspunktet var ift. 
stamdata, rapportering og integrationer blev løst hurtigst muligt efter 
ibrugtagningen. KFF’s ibrugtagning skete to måneder før den 
oprindelige tidsplan, da den oprindelige kontrakt med KMD var 
ibrugtagning 1. august 2017. 
 
Øvrige bemærkninger 
ERP-programmet har som noget nyt indført en gennemgang af 
forvaltningens indmelding af stamdata, autorisationer, 
godkender/stedfortræder struktur mm. på en fælles workshop for ERP-
programmet og relevante KFF medarbejdere ugen op til go-live. 
 
Derudover blev fakturaer allerede påbegyndt indlæst i Kvantum den 
24. maj, således at der ikke indlæses flere i KØR. Det giver bedre 
mulighed for at færdiggøre fakturabehandlingen i KØR inden maj 
måned lukker. 
 
Der blev den 31. maj 2017 foretaget en gennemgang med KFF af 
integrationerne til fagsystemer. Der blev i forbindelse med denne 
gennemgang konstateret behov for enkelte tilpasninger og aftalt 
forskudt ibrugtagning af integrationerne, ift. go-live datoen 1.juni, 
prioriteret efter KFF’s vurdering af de forretningsmæssige 
konsekvenser. 
 
Det er både KFF og ERP-programmets opfattelse, at der er et godt og 
løsningsorienteret samarbejde omkring ibrugtagningen af Kvantum i 
KFF. 
 
Videre plan for udrulning 
Den videre plan for udrulning af Kvantum i forvaltningerne følges 
planmæssigt, og de resterende forvaltninger er BUF, som 
implementerer Kvantum 1. september 2017, og herefter BIF, SUF og 
ØKF, der implementerer Kvantum d. 1. januar 2018.  
 

 


